
 اطلعات مربوط به ساکنان اقامتگاههای

 سال) می توانند دربرابر ویروس کرونا16  از این به بعد همه ساکنان اقامتگاهها (هایم) (از سن 
واکسینه شوند

کجا میتوانم واکسن یزنم؟
 

شما میتوانید در این مکانها واکسن بزنید
  

Impfzentrum در مرکز واکسیناسیون - 
 -در مطب پزشک خانواده خودتان

 Eibinseln  -درکلینیک Poli-Klinik  در ودل Veddelفقط برای ساکنان  در

شما از طرف اقامتگاه خود یک گواهی واکسیناسیون دریافت خواهید کرد.سپس در زمان ترمین
واکسیناسیون باید این مدارک ، شامل: آیس وایز، همان کارت شناسایی، تاییدیه ترمین و دفترچه

واکسیناسیون خود را  همراه داشته باشید

جهت اثرگذاری واکسن، شما در دو نوبت واکسن خواهید شد. و بعد از آن، یک هفته پس از
دومین واکسن شما میتوانید دوباره سفر کنید

چگونه میتوانم در مرکز واکسیناسیون وقت بگیرم

برای گرفتن وقت در مرکز واکسیناسیون به دو روش زیر میتوانید ترمین بگیرید
 تماس بگیرید116117با شماره تلفن 

در سایت زیر میتوانید وقت بگیرید
https://www.impfterminservice.de/impftermine

در ویدیوی زیر میتوانیدچگونگی و اطلعات را مشاهده نمایید
https://www.youtube.com/watch?v=4BHztpdQXg

چنانچه وقت واکسیناسیون در دسترس نبود، مرتبا بررسی نمایید که قرارهای آزاد شده و جاهای
خالی هست یا خیر؟

همچنین از دفتر محل اقامتگاه دستورالعملهای گام به گام نحوه انجام این کار را به شما ارایه
می دهند

https://www.youtube.com/watch?v=4BHztpdQXg
https://www.impfterminservice.de/impftermine


از کجا میتوانم در مورد واکسیناسیون  کرونا اطلعات بیشتری بدست بیاورم و یا در تنظیم
قرار و وقت واکسیناسیون  میتوانم پشتیبانی دریافت نمایم؟

 MiMi      مشاوره با می می- 

پروژه میمی به نمایندگی از اداره سوسیال با دارا بودن یک سیستم چند زبانه در هامبورگ آماده
هستند تا در این وضعیت بیماری همه گیر با شما صحبت کنند. ایزال مارین

Isabel Marin , info@mimi-hamburg.de 
 

شما میتوانید تاریخ های ترمینهای بعدی را از طریق کارکنان محل اقامت خود دریافت نمایید

-ایمف هات لین، خط تلفن  واکسیناسیون انجمن ولت اوفنر
 Impfhotline des verein Weltenöffner

این انجمن شما را جهت پاسخگویی به سؤالت  کمک و یاری میکند. در صورت تمایل قرار
ملقاتها (ترمین ها) را ترتیب میدهند.چنانچه به حمایت و پشتیبانی نیاز داشتید میتوانید با این

شماره تلفن و واتس آپ تماس بگیرید
tel/WhatsApp: 015129050235
Mail: impfen@weltenoeffner.de

- مشاوره واکسیناسیون در محل اقامتگاههای در محدوده هامبورگ میته

مشاوره های هفتگی واکسیناسیون در محل  اقامتگاهای واقع در محدوده هامبورگ میته در نظر 
  گرفته شده است. شما میتوانید  اطلعات بیشتر را در اینجا میتواند پیدا نمایید

 
https://www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung/sozialraum-
mitte/eubersicht-ueber-unsere-projekte/uebersicht-ueber-unsere-projekte

چگونه میتوانم یک مترجم در مرکز واکسیناسیون دریافت کنم؟

افرادی که به زبان آلمانی نمیتوانند صحبت کنندو یا متوجه نمیشوند، میتوانند یک مترجم که به
زبان آلمانی صحبت میکند همراه داشته باشند

چنانچه همراهی با یک مترجم امکانپذیر نباشد، میتوان از خدمات ترجمه، از جمله زبان اشاره
 استفاده کرد. لزم است حداقل سه روز قبل از تاریخ واکسیناسیون در ایمیلی به آدرس

fragen@hamburg-impft.de

با ذکر زبان و تاریخ واکسیناسیون ثبت نام کنید

https://www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung/sozialraum-mitte/eubersicht-ueber-unsere-projekte/uebersicht-ueber-unsere-projekte
https://www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung/sozialraum-mitte/eubersicht-ueber-unsere-projekte/uebersicht-ueber-unsere-projekte
mailto:info@mimi-hamburg.de
mailto:fragen@hamburg-impft.de


از کجا میتوانم اطلعات چند زبانه (به زبانهای مختلف) پیدا کنم

https://www.youtube.com/watch?
v=RcYZnpbcsGQ&list=PLaS6RXxBUu9NQln5mA5NcDHlGgKCjzSJt

https://www.hamburg.de/faq-schutzimpfungen-kurz/

https://www.hamburg.de/corona-kurinfo

https://www.zusamengegencorona.de/impfen/aufklaerung-zum-
impftermin/information-about-the-covid-19-vaccination/

https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/coronavirus-covid

https://www.youtube.com/channel/UCBozvFtZF5uLgiGNvX9NZ
zg?app=desktop

https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/index.html
 

 برگه های اطلعات چند زبانه برای آماده شدن جهت گرفتن وقت و ترمین واکسیناسیون

مؤسسه رابرت کخ ترجمه برگه های اطلعات ، فرم های تجزیه و تحلیل و فرمهای رضایت
نامه را به زبانهای مختلف منتشر کرده است

-برای واکسیناسیون کرونا (بیونتک/فایزر، مدرنا

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-
Aufklaerungsbogen-Tab.html

-برای واکسیناسیون کرونا ( آستزازنیکا، جانسون اند جانسون

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-
Vektorimpfstoff-Tab.html

https://www.youtube.com/watch?v=RcYZnpbcsGQ&list=PLaS6RXxBUu9NQln5mA5NcDHlGgKCjzSJt
https://www.youtube.com/watch?v=RcYZnpbcsGQ&list=PLaS6RXxBUu9NQln5mA5NcDHlGgKCjzSJt
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آیا بعد از واکسیناسیون باید از ماسک استفاده کرد؟ آیا از اقدام ها محافظتی رها خواهم شد؟   

 حتی اگر واکسینه شوید، باید به اقدامهای محافظتی موجود پایبند باشید

بلفاصله پس از واکسیناسیون محافظت کاملی وجود ندارد، و همچنین برای همه افراد واکسینه
شده یکسان نیست. با پوشیدن ماسک و رعایت فاصله و قوانین بهداشتی، به محافظت از دوستان

و خانواده در برابر بیماری نیز کمک  خواهید کرد
 

 


